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Usnesení 
 
z 66. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 17.12.2012 od 
16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů 
rady města. 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
2812/R/171212 Předložený program schůze rady města. 

 
2813/R/171212 Změnu termínu úkolů č.  2436/R/230712 a 2734/R/051112 

z původního termínu 17.12.2012 na nový termín 28.01.2012. 
 

2814/R/171212 Výši měsíčního nájemného v Domech s byty zvláštního určení 
v Moravské Třebové s platností od 01.07.2013 v jeho maximální výši, 
tj.:  
1. v domě na ul. Svitavské č. o. 20 – 21,39 Kč/1m2 
2. v domě na ul. Svitavské č. o. 24 – 25,74 Kč/1m2 
Nájemci budou dále hradit náklady na energie, úklid společných 
prostor a ostatní služby. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2815/R/171212 Uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 101 o velikosti 
2 + 0 v Domě zvláštního určení na ul. Svitavské č. o. 24 v Moravské 
Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2816/R/171212 Uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 304 o velikosti 
2 + 0 v Domě zvláštního určení na ul. Svitavské č. o. 24 v Moravské 
Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2817/R/171212 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na  
1. Byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v části obce Boršov č. p. 73 v Moravské 

Třebové s podmínkou úhrady dlužného nájemného před podpisem 
nájemní smlouvy a úhrady dalších závazků vůči městu po 
splatnosti v pravidelných měsíčních splátkách. 

2. Byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 
v Moravské Třebové s podmínkou úhrady závazků vůči městu po 
splatnosti. 

3. Byt č. 14 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 4 v Moravské Třebové 
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s platností od 1. 1. 2013.  
4. Byt č. 5 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 39 

v Moravské Třebové s platností od 1. 1. 2013 s podmínkou úhrady 
závazků vůči městu po splatnosti. 

5. Byt č. 5 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové 
s podmínkou úhrady dlužného nájemného v pravidelných 
měsíčních splátkách a úhrady dalších závazků vůči městu po 
splatnosti před podpisem nájemní smlouvy. 

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2818/R/171212 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 7 o 
velikosti 3 + 1 na ul. Nádražní č. o. 17 v Moravské Třebové s platností 
od 1. 1. 2013. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2819/R/171212 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 2 o 
velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské 
Třebové se zájemci. 

V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2820/R/171212 Úlevu na nájmu ve výši 436,23 Kč/1 měsíc od 1. 1. 2013 do doby 
odstranění vlhkosti v bytě č. 9 v domě na ul. Jiráskově č. o. 130.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2821/R/171212 Záměr pronájmu nebytového prostoru v přízemí domu č. p. 27, část 
obce Město, na nám. T. G. Masaryka  č. o. 39 v Moravské Třebové o 
celkové výměře 63,9 m2. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
2532/031297. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2822/R/171212 Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 297, uzavřené dne 
01.11.2003 dohodou ke dni 31.12.2012 s podmínkou uznání dluhu a 
uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2823/R/171212 Uzavření Dohody o uznání dluhu a úhradě dluhu ve splátkách. 
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2824/R/171212 Prominutí nájmu ve výši 7.164 Kč z nebytového prostoru na 
Zámeckém náměstí č. o. 6 v Moravské Třebové za období od 1. ledna 
2013 do 31. března 2013. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2825/R/171212 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 563/1 o výměře 18 m2 kultura 
ostatní plocha, v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské 
Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2826/R/171212 Pronájem části pozemku parc. č. 2779/1 o výměře 11 m2, kultura 
ostatní plocha, na ul. Dr. Janského, v obci a k.ú. Moravská Třebová, 
za účelem zřízení zahrady u bytového domu. Výše nájemného bude 
stanovena dle usnesení rady města č. 1737/R/050405, bod 2. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2827/R/171212 Pronájem části pozemku parc. č. 2779/1 o výměře 16 m2, kultura 
ostatní plocha, na ul. Dr. Janského, v obci a k.ú. Moravská Třebová, 
za účelem zřízení zahrady u bytového domu. Výše nájemného bude 
stanovena dle usnesení rady města č. 1737/R/050405, bod 2. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2828/R/171212 Pronájem části pozemku parc. č. 2936/5, o výměře 14 m2, kultura orná 
půda, na ul. Hřebečské, v obci a k. ú. Moravská Třebová, za účelem 
zřízení oplocené terasy u přízemního bytu. Výše nájemného bude 
stanovena dle usnesení rady města č. 1737/R/050405, bod 9. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2829/R/171212 Pronájem části pozemku parc. č 1106, o výměře 5 m2, kultura ostatní 
plocha, na ul. K. Čapka, v obci a k. ú. Moravská Třebová, za účelem 
zřízení zahrady u bytového domu. Výše nájemného bude stanovena 
dle usnesení rady města č. 1737/R/050405, bod 2. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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2830/R/171212 Pronájem pozemku par. č. 3605/2, o celkové výměře 444 m2, kultura 
zahrada, v části obce Sušice, v obci a k.ú. Moravská Třebová, za 
účelem sečení trávy. Výše nájemného bude stanovena dle usnesení 
rady města č. 1737/R/050405, bod 4. Nájemní smlouva bude 
uzavřena od 1. února 2013 na dobu neurčitou. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2831/R/171212 Uzavření dohody mezi městem Moravská Třebová, jako vlastníkem 
uživatelem o úhradě nájemného za užívání pozemků parc.č. 2771/55, 
2771/66, 2771/70 všechny v obci a k.ú. Moravská Třebová a pozemků 
parc.č. 4163/1, 4166/5, 4166/3 všechny v obci Moravská Třebová a 
k.ú. Boršov u Moravské Třebové, a to za období od 3. srpna 2012 do 
31. prosince 2012. Výše nájemného bude stanovena jako poměrná 
částka nájmu z původní nájemní smlouvy uzavřené mezi 
Pozemkovým fondem  ČR a ing. Ladislavem Pavlíkem č. 233N04/19 
ze dne 16.11.2004. Touto dohodou se ukončí užívání pozemků dle 
této původní nájemní smlouvy. 
 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
2832/R/171212 Uzavření dohody mezi městem Moravská Třebová, jako vlastníkem a 

společností Pavlík a společníci s.r.o., se sídlem ul. Nerudova 1167/48, 
Moravská Třebová, jako uživatelem, o úhradě nájemného za užívání 
pozemků parc.č. 2827/13, 2936/125, 2936/124, 2936/122 a 2771/15 
všechny v obci a k. ú. Moravská Třebová, a to za období od 3. srpna 
2012 do 31. prosince 2012. Výše nájemného bude stanovena jako 
poměrná částka nájmu z původní nájemní smlouvy uzavřené mezi 
Pozemkovým fondem  ČR a společností Pavlík a společníci č. 
159N06/19 ze dne 24.10. 2006. Touto dohodou se ukončí užívání 
pozemků dle této původní nájemní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2833/R/171212 Pronájem pozemků  parc. č. 2827/13 o výměře 9232 m2, parc. č. 
2936/125 o výměře 1454 m2,  parc. č. 2936/124 o výměře 10861 m2, 
parc. č. 2936/122 o výměře 8113 m2, parc. č. 2771/15 o výměře 
13541 m2, parc. č. 2771/55 o výměře 605 m2,  parc. č. 2771/66 o 
výměře 1788 m2,  parc. č. 2771/70 o výměře 618 m2, všechny v obci a 
k.ú. Moravská Třebová a pozemků  parc. č. 4163/1 o výměře 18772 
m2,   parc. č. 4166/5 o výměře 5140 m2,  parc. č. 4166/3 o výměře 
20687 m2, všechny v obci Moravská Třebová a k.ú. Boršov u 
Moravské Třebové společností Pavlík a spol. s.r.o., se sídlem ul. 
Nerudova 1167/48, Moravská Třebová, IČ 25948431, a to za účelem 
zemědělského využití. Výše nájemného bude vypočteno jako 2% 
z průměrné ceny zemědělských pozemků, která je stanovená 
dle vyhlášky ministerstva zemědělství č. 412/2008 sb. v platném znění 
pro území Moravská Třebová na 7,47 Kč/ 1m2. Nájemní smlouva bude 
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uzavřena na dobu neurčitou s účinnosti od 1. ledna 2013. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2834/R/171212 Záměr směny dvou částí pozemku parc. č. 3808/9 o celkové výměře 
903 m2, kultura ostatní plocha (dle nového GP se jedná o pozemek st. 
655/1 o výměře 21 m2 a pozemku  parc. č. 3808/32 o výměře 35 m2, 
kultura ostatní plocha)  za pozemek parc. č. 3899 o výměře 59 m2, 
kultura ostatní plocha vše  v obci Moravská Třebová a katastrálním 
území Boršov u Moravské Třebové.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2835/R/171212 Záměr prodeje pozemku parc. č. 1944/2 o výměře 4 m2, kultura 
zahrada a pozemku parc. č. 2040/14 o výměře 10 m2, kultura ostatní 
plocha vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce 
Předměstí, ul. U Písku.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2836/R/171212 Záměr prodeje pozemku parc. č. 789 o celkové výměře 705 m2, 
kultura zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
obce Předměstí, ul. Olomoucká. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2837/R/171212 Záměr prodeje pozemku parc. č. 71/2 o výměře 21 m2, kultura 
zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část obce Město, ul. Bránská.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2838/R/171212 Záměr prodeje bytové jednotky č. 207/4 v domě č. p. 207 část obce 
Město, Zámecké náměstí č.o. 6 na pozemku parc. č. 244/3 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, sestávající se z kuchyně, a tří 
pokojů o celkové výměře 69,73 m2  včetně spoluvlastnického podílu o 
vel. 2027/10000 na společných částech domu, na výše uvedeném 
pozemku a na venkovních úpravách. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2839/R/171212 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
souhlasu se zřízením stavby plynárenského zařízení „Reko MS 
Moravská Třebová – K.Čapka“ v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Tyršova na pozemcích parc. č. 560 o celkové výměře 
5078m2, parc. č. 580/2 o celkové výměře 46 m2, parc. č. 585 o 
celkové výměře 1250 m2, parc. č. 648 o celkové výměře 951 m2, parc. 
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č. 663 o celkové výměře 4647 m2, parc. č. 717 o celkové výměře 613 
m2, parc. č. 964/7 o celkové výměře 11 m2, parc. č. 1066 o celkové 
výměře 1430 m2, parc. č. 1067 o celkové výměře 1799 m2, parc. č. 
1106 o celkové výměře 2923 m2 s VČP Net, s.r.o. Rozsah věcného 
břemene bude po dokončení akce vyznačen v geometrickém plánu. 
Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny 
stanovené dohodou ve výši ve výši 100 Kč za každý započatý metr 
budoucího povinného pozemku zatíženého plynárenským zařízením 
(včetně ochranného pásma). Náklady spojené s uzavřením smlouvy 
uhradí oprávněný z věcného břemene. Nedílnou součástí smlouvy je 
oboustranně odsouhlasený zápis ze dne 14.11.2012 z kontrolního dne 
o provedení povrchových úprav, včetně grafické přílohy – rozsah 
provedení povrchových úprav. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2840/R/171212 Doplnění svého usnesení č. 2341/R/250612 ze dne 25.06.2012 takto: 
V návaznosti na navýšení kapacity I. Mateřské školy, Piaristická 137, 
Moravská Třebová, okres Svitavy ze 180 na 190 dětí od 01.09.2012 
povoluje rada města výjimku z počtu dětí od 01.09.2012 v jednotlivých 
třídách následovně: 
- MŠ Piaristická 137         - 27 dětí ve třídě (3 třídy) 
- odloučené pracoviště MŠ Piaristická 1476 - 27 dětí ve třídě (2 třídy) 
- odloučené pracoviště MŠ Sušice 52           - 27 dětí ve třídě (1 třída) 
- odloučené pracoviště MŠ Boršov 102        - 28 dětí ve třídě (1 třída) 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

2841/R/171212 Doplnění svého usnesení č. 2340/R/250612 ze dne 25.06.2012 takto: 
V návaznosti na navýšení kapacity II. Mateřské školy, Jiráskova 1141, 
Moravská Třebová, okres Svitavy z 200 na 210 dětí od 01.09.2012 
povoluje rada města výjimku z počtu dětí od 01.09.2012 v jednotlivých 
třídách následovně: 
- MŠ Jiráskova 1141        - 26 dětí ve třídě (5 tříd) 
- odloučené pracoviště MŠ Tyršova 1         - 27 dětí ve třídě (2 třídy) 
                                                                     - 26 dětí ve třídě (1 třída) 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

2842/R/171212 Předložený aktualizovaný odpisový plán příspěvkové organizace 
Základní umělecká škola Moravská Třebová pro rok 2012. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

2843/R/171212 Změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Sociální služby 
města Moravská Třebová pro rok 2012 dle předloženého návrhu 
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(pořízení 2 ks mobilních stavěcích zvedáků MiniLift v pořizovací ceně 
46.668,00 Kč za jeden ks). 
 
Z: Ing. Emil Maléř, ředitel Sociálních služeb města 
 

2844/R/171212 Čerpání fondu odměn příspěvkové organizace Městská knihovna 
Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové v roce 2012 ve výši 25.000 
Kč.  
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

2845/R/171212 Čerpání finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové 
organizace města Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské 
Třebové v závěru roku 2012 z důvodu jejich využití k časovému 
překlenutí rozdílu mezi výnosy a náklady.  
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 
 

2846/R/171212 Vyplacení finanční částky 22.770 Kč z Rozvojového programu  „Na 
podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a 
žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2012“ (č.j. 30884/2011-
27) ředitelce školy Mgr. Bc. Lence Bártové. 
 
Z: Bc. Mgr. Lenka Bártová ředitelka školy 
 

2847/R/171212 Prodej notebooku HP Compaq 6820s i.č. 309 INF včetně příslušenství 
Ing. Pavlu Brettschneiderovi  v souladu s předloženým návrhem kupní 
smlouvy. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

2848/R/171212 Uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě o výpůjčce číslo MV-25589-
1/REG/2-2010 s Českou republikou – Ministerstvem vnitra, Nad Štolou 
3, 170 00 Praha 7, IČ: 000 07 064, předmětem které je výpůjčka 
technického vybavení pro informační systém správních evidencí a 
registr silničních vozidel, podle předloženého návrhu dodatku. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

2849/R/171212 Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Moravská Třebová a 
Českou republikou – Ministerstvem práce a sociálních věcí, Na 
Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2, IČ: 005 51 023, předmětem které 
je výpůjčka technického vybavení pro informační systém hmotné 
nouze, v souladu s předloženým návrhem smlouvy. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
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2850/R/171212 Uzavření dodatku číslo 8 ke smlouvě číslo TP09/98 o zajištění 

technické podpory aplikačního programového vybavení s firmou VITA 
software, s. r. o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČ: 610 60 631  
v souladu s předloženým návrhem dodatku. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

2851/R/171212 Nákup 15 ks osobních počítačů od vítěze výběrového řízení na 
veřejnou zakázku Nákup PC firmy OR-CZ spol. s r.o., Moravská 
Třebová, Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 481 68 921, 
v souladu s předloženou cenovou kalkulací a technickou specifikací 
předloženou vítězným uchazečem. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

2852/R/171212    Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo, v souladu s předloženým 
návrhem, s vítězem výběrového řízení na akci: „Oprava střechy 
bytového domu na ulici Bránská č.o. 8 v Moravské Třebové“ , firmou: 
MATI-MORAVIA s.r.o., Koclířov 204, 569 11, IČ: 25969161. 
 
Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb 
 

2853/R/171212 Ukončení smlouvy o zpracování evidence majetku, uzavřenou dne 
17.10.2002 mezi městem Moravská Třebová a firmou VHOS, a.s.  
 
Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta města 
 

2854/R/171212 Dodatek č. 2 ke smlouvě o zpracování digitálních dat v systému GIS 
VHOS, a.s ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.2.2009. 
 
Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta města 
 

2855/R/171212 Dohodu o ukončení Smlouvy o zpracování digitálních dat v systému 
GIS VHOS, a.s  mezi městem Moravská Třebová a firmou VHOS, a.s. 
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.2.2009 a Dodatku č. 2 ze dne 
11.12.2012. 
 

Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta města 
 

2856/R/171212 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. ORM – 0045/12 na akci 
„Vybudování splaškové kanalizace v ulici Na Stráni“ s firmou INSTA 
CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, PSČ 772 00, IČ: 25374311, dle 
předloženého návrhu.   
 

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

2857/R/171212 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. ORM – 0046/12 na akci „Havárie 
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splaškové kanalizace v ulici Dukelská“ s firmou Stavební 
vodohospodářská, s.r.o., Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská 
Třebová, IČ: 28771346, dle předloženého návrhu.   
 

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

2858/R/171212 Uzavření smlouvy o podmínkách zřízení stavby k akci „Přeložka 
Dešťové kanalizace Moravská Třebová – Sušice, výúst´č. 4", s firmou 
Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, příspěvkovou organizací 
Pardubického kraje se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 
000 850 31, v souladu s předloženým návrhem. 
 

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

2859/R/171212 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. ORM – 0015/12 na akci 
realizační projektová dokumentace „Mosty a lávky pro úpravu 
Stříbrného potoka v Boršově“ s firmou OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 
738, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15030709, dle předloženého návrhu.  
 

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
2860/R/171212 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení veřejné zakázky 

„Cesta od renesance k baroku – propagace“ firmou CHAS – MT s.r.o., 
Svitavská 3/13, 571 01 Moravská Třebová, IČ 13554441, za cenu 
1.166.000 Kč bez DPH, v termínu do 31.08.2013.   
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

2861/R/171212 Uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo, uzavřené dne 25.2.2011, 
s firmou Hochtief CZ a.s., IČ: 46678468, se sídlem: Plzeňská 16/3217, 
150 00 Praha 5, na veřejnou zakázku „Odkanalizování Udánek, Sušic, 
Boršova a modernizace ČOV“ - dodatečné stavební práce“ dle 
předloženého návrhu.  
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

2862/R/171212 Uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo, uzavřené dne 25.2.2011, 
s firmou Hochtief CZ a.s., IČ: 46678468, se sídlem: Plzeňská 16/3217, 
150 00 Praha 5, na veřejnou zakázku „Odkanalizování Udánek, Sušic, 
Boršova a modernizace ČOV“ dle předloženého návrhu.  
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 

 
 
Rada města neschvaluje: 
 
2863/R/171212 Záměr prodeje pozemku parc. č. 1893/1 o celkové výměře 753 m2, 

kultura zahrada a pozemku parc. č. 1891/1 o celkové výměře 188 m2, 
kultura zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území 
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Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Jevíčská.    
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2864/R/171212 Úlevu na nájmu ve výši 50 % z částky 31,02 Kč/1m2/1 měsíc od 1. 12. 
2012 z bytu č. 7 v domě na ul. Svitavské č. o. 7, Moravská Třebová.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města nesouhlasí: 
 
2865/R/171212 S umístěním dopravního značení B4 – „Zákaz vjezdu nákladních 

vozidel“, s dodatkovou tabulí s nápisem „Mimo dopravní obsluhy“ na 
začátek komunikace na pozemku parc. č. 1938 v obci a k.ú. Moravská 
Třebová u domu č. p. 92 na ul. Jevíčské. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

Rada města zamítá: 
 
2866/R/171212 Žádost o náhradní ubytování. 

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města určuje: 
 
2867/R/171212 Výši sankce firmě CGM Czech a.s., za nedodržení termínu dokončení 

díla Cesta od renesance k baroku – stavební část, na 266.109 Kč. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
    Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
2868/R/171212 Schválit prodej pozemku parc. č. 835/3, kultura orná půda o výměře 

238 m2, pozemku parc. č. 678/1, kultura zahrada o výměře 473 m2 a 
pozemku parc. č. 3817/6, kultura ostatní plocha o výměře 132 m2 vše 
v obci  Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 72.780 Kč, kterou 
kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující před 
podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související  s prodejem, a to 
ve výši  7.772 Kč. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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2869/R/171212 Schválit prodej podílu ideálních 640/10000 stavební parcely č. 2773 
o výměře 416 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, část Předměstí 
na ul. Dr. Janského v obci a katastrálním území Moravská Třebová za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 7.187 Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2870/R/171212 Schválit výkup  pozemku parc. č. 503/2, kultura ostatní plocha o 
výměře 249 m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová,ul. 
Jiráskova z vlastnictví Miltry B, s.r.o. Městečko Trnávka do vlastnictví 
Města Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
49.800 Kč s tím, že Město dále uhradí náklady spojené s převodem.  
 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
Rada města bere na vědomí: 
 
2871/R/171212 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města. 

 
2872/R/171212 Předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a 

péče o děti konané dne 21.11.2012. 
 

2873/R/171212 Předložený zápis z jednání bytové komise rady města ze dne 
10.12.2012. 
 

2874/R/171212 Předloženou žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Moravská 
Třebová na rok 2013 pro zajištění provozu Nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež a pro zajištění sociální služby „Drž se na uzdě!“ 
s tím, že žádost bude zařazena do přípravy rozpočtu na rok 2013. 

 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
2875/R/171212 Zadávací řízení na veřejnou zakázku Digitalizace kina Moravská 

Třebová a schvaluje: 

1. Komisi pro otevírání obálek, hodnotící komisi, která bude současně 
plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace uchazečů: 
- Ing. Pavel Brettschneider, člen, JUDr. Miloš Izák, náhradník 
- Václav Žáček, člen, Ing. Miloš Mička, náhradník 
- Ing. Andrej Kašický, člen, Ing. Mgr. Dana Buriánková, 

náhradník 
- Mgr. Libuše Lišková, člen, Ing. Miroslav Netolický, náhradník 
- Roman Juriš, člen, Jindřich Kos, náhradník 

2. Seznam firem, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky a 
zadávací dokumentace: 
- XCData s.r.o., IČ 27364381 
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- Nowatron Elektronik, spol. s r.o., IČ 45270007 
- AQ SPOL, s.r.o., IČ 27333841 
- D-cinema, s.r.o., IČ 28391683 
- AV MEDIA, a.s., IČ 48108375 

3. Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle §38, 
zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění. 

4. Lhůta pro podání nabídek: minimálně 15 dnů od data zahájení 
zadávacího řízení  

5. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky bude 
ekonomická výhodnost nabídky. Nabídky budou hodnoceny podle 
následujících hodnotících kritérií: 
- celková nabídková cena bez DPH - váha 80 %  
- délka záruky za dílo v měsících - váha 20 % 

Z: Mgr. Libuše Lišková, ředitelka Kulturních služeb města 
 

2876/R/171212 Zadávací řízení na veřejnou zakázku „Cesta od renesance k baroku – 

3D digitální model“ a schvaluje: 

1. Komisi pro otevírání obálek, hodnotící komisi, která bude současně 
plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace uchazečů: 
- JUDr. Miloš Izák, člen, , Ing. Pavel Brettschneider, náhradník 
- Ing. Miloš Mička, člen, Václav Žáček, náhradník 
- Ing. Andrej Kašický, člen, Ing. Mgr. Dana Buriánková, 

náhradník 
- Ing. Pavel Šafařík, člen, Ing. Miroslav Netolický, náhradník 
- Ing. Marek Němec, člen, Bc. Radim Šmehlík, DiS., náhradník 

2. Seznam firem, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky a 
zadávací dokumentace: 
- YASCHA design s.r.o., IČ 27858278 
- Ing. Jakub Fafílek, IČ 76237583 
- CHAS – MT s.r.o., IČ 27530302 
- REKLAMA SMĚR PLUS CZ, s.r.o., IČ 26269384 
- Mgr. František Žáček, 74778056 

3. Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle §38, 
zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění. 

4. Lhůta pro podání nabídek: minimálně 15 dnů od data zahájení 
zadávacího řízení  

5. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky bude 
nejnižší nabídková cena včetně DPH. 

 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
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Rada města ukládá: 
 
2877/R/171212 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat ve 

věci prodeje části pozemku parc.č. 789 (dle nového GP označeného 
jako p. p. č. 789/2) s vlastníky bytových jednotek v domě na ul. 
Olomoucké č.p. 191, č. o. 31. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 27.01.2013 
 

2878/R/171212 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat při 
prodeji bytové jednotky č. 207/4 v domě č. p. 207 část obce Město, 
Zámecké náměstí č.o. 6 na pozemku parc. č. 244/3 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, sestávající se z kuchyně a tří 
pokojů o celkové výměře 69,73 m2 včetně spoluvlastnického podílu o 
vel. 2027/10000 na společných částech domu, na výše uvedeném 
pozemku a na venkovních úpravách o kupní ceně ve výši 195.000 Kč. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 27.01.2013 
 

2879/R/171212 Ředitelce Kulturních služeb města doplnit tisk č. 41, Ceník pronájmů 
prostor muzea, techniky a movitého inventáře Kulturních služeb města 
Moravská Třebová o: 
- porovnání s dosud platnými cenami 
- stanovisko vedoucí odboru finančního  
 
Z: Mgr. Libuše Lišková, ředitelka Kulturních služeb města 
T: 13.01.2013 
 

2880/R/171212 Místostarostovi předložit do rady města návrh smlouvy s VHOS a.s. o 
zpracování evidence majetku a o zpracování digitálních dat v systému 
GIS VHOS, a.s. 
 
Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta 
T: 31.01.2013 

 
 
Rada města pověřuje: 
 
2881/R/171212 Odbor výstavby a územního plánovaní Městského úřadu Moravská 

Třebová zajistit v rámci stavebního řízení, prošetření vlivu stavby 
oplocení soukromého pozemku parc. č. 1939 v obci a k. ú. Moravská 
Třebová na dopravu na sousedící komunikaci na pozemku parc. č. 
1939 v obci a k. ú. Moravská Třebová, a to na místě samém, za účasti 
všech dotčených orgánu včetně zástupců Technických služeb 
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Moravská Třebová s.r.o. a Policie ČR Svitavy. 
 
Z: Ing. Dušan Sejbal, vedoucí OVUP 

 
 
Rada města ruší: 
 
2882/R/171212 Své usnesení č. 820/R/190911, kterým bylo vedoucí odboru majetku 

města a komunálního hospodářství uloženo nechat zpracovat 
projektovou dokumentaci a zajistit samotný vstup do bytu č. 4 na 
Zámeckém náměstí č.o. 6 v Moravské Třebové ze společného dvora 
samostatným schodištěm. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

Rada města odkládá: 
 
2883/R/171212 Projednání tisku č. 41, Ceník pronájmů prostor muzea, techniky a 

movitého inventáře Kulturních služeb města Moravská Třebová. 
 
 
 
V Moravské Třebové 17.12.2012 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
Ing. Pavel Brettschneider                                                  Ing. Václav Mačát 

      místostarosta města                                                      místostarosta města 
 


